ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ
TRACKBALL MX ERGO
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πιστοποίηση
Συμβατότητα
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης
Διάρκεια ζωής
Αξιοπιστία

Καθολική (η λίστα είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος)
Ανατρέξτε στην άλλη πλευρά
USB, Bluetooth
10 μέτρα
10 εκατομμύρια κλικ
MTTF > 150 χιλιάδες ώρες
Μέσος χρόνος μέχρι την εμφάνιση σφάλματος για ηλεκτρικά εξαρτήματα

Εγγύηση

Το MX Ergo είναι το ποντίκι trackball που προσφέρει
εξαιρετική εμπειρία χρήστη. Ιδανικό για όσους λατρεύουν
τα trackball και τα εργονομικά περιφερειακά, διαθέτει
ρυθμιζόμενη άρθρωση για σταθερότητα και
εξατομικευμένη άνεση.

Μπαταρία

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

Κύλιση
Χέρι χρήσης
Easy-Switch
Logitech Options
Logitech Flow
Βάρος προϊόντος
Διαστάσεις προϊόντος
Συνολικό βάρος με τη συσκευασία
Διαστάσεις συσκευασίας
Αειφορία
Κύριες μονάδες αποστολής
Θερμοκρασία αποθήκευσης
Θερμοκρασία λειτουργίας
Λογισμικό

● Άτομα που αναζητούν τρόπους για να μειώσουν τη
μυϊκή καταπόνηση και να απολαμβάνουν μεγαλύτερη
άνεση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
● Άτομα που θέλουν να μειώσουν την κίνηση του
καρπού και του χεριού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
● Ιδανικό για μικρούς χώρους εργασίας και γεμάτα
γραφεία
● Ρυθμιζόμενη κλίση από 0° έως 20° για τη βελτίωση
της θέσης του καρπού και του πήχη
● Το trackball μειώνει τη μυϊκή κόπωση του χεριού, του
καρπού και του αντιβραχίου κατά 20% σε σχέση με
ένα συνηθισμένο ποντίκι
● Το κουμπί λειτουργίας ακριβείας (DPI) κάνει εναλλαγή
μεταξύ της ακριβούς και της γρήγορης λειτουργίας
παρακολούθησης κίνησης
● 6 προγραμματιζόμενα κουμπιά1
● Δύο τρόποι σύνδεσης: Ασύρματη τεχνολογία Logitech
Unifying μέσω δέκτη USB και ασύρματη τεχνολογία
Bluetooth® Low Energy
● Πραγματοποιήστε εύκολα εναλλαγή μεταξύ έως και 2
συζευγμένων υπολογιστών, δυνατότητα που σας
επιτρέπει να εξοικονομείτε χρόνο και να μειώνετε τις
κινήσεις
● Συμβατό με Logitech Flow1

Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
Τεχνολογία παρακολούθησης κίνησης
DPI παρακολούθησης κίνησης

Θέση οδηγιών λειτουργίας
Μαζική ανάπτυξη από διαχειριστές IT

ΗΠΑ και Ασία-Ειρηνικός 1 έτος
Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ιαπωνία 2 έτη
Μπαταρία Li-Po (500 mAh) με δυνατότητα
επαναφόρτισης μέσω micro-USB. Διαρκεί έως και 4
μήνες με μία πλήρη φόρτιση3
Ναι
Οπτική
Ονομαστική τιμή: 380 DPI (έως 4.000)
Ελάχιστη και μέγιστη τιμή: 512-2.048 DPI
Υψηλής ακρίβειας
Δεξί
Ναι
Ναι
Ναι
164 g
132,5 mm Υ × 99,8 mm Π × 51,4 mm Β
471 g
8,8 cm Υ × 12,1 cm Π × 16 cm Μ
Χάρτινη συσκευασία: Πιστοποίηση FSC®
4
-5 έως 45°C
0 έως 40°C
Logitech Options με λειτουργία Logitech Flow για
Windows και macOS (προαιρετικό)
Οδηγός γρήγορης έναρξης πάνω στη συσκευασία
(εσωτερική πλευρά κουτιού)
Ενημερώσεις υλικολογισμικού συσκευής (DFU),
εφαρμογή Logitech Options
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Δέκτης USB Logitech Unifying

●
●
●
●

macOS 10.15 ή νεότερες εκδόσεις
Linux®4
Chrome OS™

4

Κωδικός προϊόντος
910-005178
910-005179
910-005180
910-005181
910-005182

1.
2.
3.
4.
5.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth Low Energy

Windows® 7, 10 ή νεότερες εκδόσεις

●
●
●
●

Windows 10 ή νεότερες εκδόσεις

●

iPadOS 13.45 ή νεότερες εκδόσεις

macOS 10.15 ή νεότερες εκδόσεις
Linux4
Chrome OS4

Γραμμικός κώδικας
097855133922
5099206073081
097855132673
097855132680
6920377907044

Περιοχή
AMR
EMEA
AP
AP
AP

Χρώμα
Γραφίτης
Γραφίτης
Γραφίτης
Γραφίτης
Γραφίτης

Απαιτείται το λογισμικό Logitech Options, το οποίο διατίθεται για λήψη για Windows 10 ή νεότερες εκδόσεις και macOS 10.14 ή νεότερες εκδόσεις.
Η εμβέλεια της ασύρματης σύνδεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας και τη ρύθμιση του υπολογιστή.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον χρήστη και τις συνθήκες λειτουργίας του υπολογιστή.
Ο αισθητήρας, ο τροχός και τα κουμπιά υποστηρίζονται στις περισσότερες εκδόσεις του Chrome OS και στις περισσότερες δημοφιλείς διανομές Linux.
Οι δυνατότητες κατάδειξης, κλικ και κύλισης υποστηρίζονται με την ενεργοποίηση της λειτουργίας προσβασιμότητας «AssistiveTouch».

Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή που προτιμάτε
ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση logitech.com/workdesk
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USA
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